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A. Langkah – langkah Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Berikut ini adalah langkah-langkah pendaftaran calon mahasiswa baru
1. Mengecek status strata 1 (S1) mahasiswa di PD DIKTI (kunjungi web:
http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa)
a. Bagi calon mahasiswa yang ijazah jenjang pendidikan sebelumnya (S1) diperoleh setelah
31 Juli 2004 harus terdaftar pada PD-DIKTI. Bila belum terdaftar, jangan melakukan
pendaftaran dan pembayaran dulu, tetapi segeralah mengurus pada kampusnya masingmasing untuk di update.
b. Bagi calon mahasiswa yang ijazah jenjang pendidikan sebelumnya (S1) diperoleh sebelum
1 Agustus 2004 wajib meminta surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi masingmasing tentang verifikasi ijazah, dan surat aslinya (tidak dalam bentuk scan) dikumpulkan
bersama berkas pendaftaran.
c. Apabila calon mahasiswa tidak memenuhi kriteria 1a dan 1b, ybs. akan gugur secara
administrasi dan tidak diperkenankan mengikuti ujian seleksi masuk PS MM FE Unsri dan
uang pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
2. Mengunjungi situs www.usm.unsri.ac.id. Pada bagian beranda, klik tulisan “Pendaftaran Online
Ujian Saringan Masuk (USM) Pascasarjana dan Magister Manajemen 2018 Universitas
Sriwijaya.
3. Pada bagian kiri layar, klik tulisan “Slip Pembayaran dan Biaya Pendaftaran. Isi data-data yang
diminta, seperti Nomor Identitas, Nama Lengkap Calon Peserta, Kelompok Ujian (pilih
Kelompok IV) serta Kode Verifikasi. Kemudian klik tombol “Lanjutkan”
4. Kemudian akan muncul halaman konfirmasi pengisian slip pembayaran Anda. Koreksilah
terlebih dahulu slip pembayaran Anda, jika Anda yakin telah mengisinya dengan benar
kemudian kliklah tombol ”Setuju”.
5. Kemudian akan muncul halaman donwload slip pembayaran, kliklah tombol ”Download Slip
Pembayaran”
6. Kemudian cetaklah Slip Pembayaran Anda menggunakan Adobe Acrobat Reader.
7. Lakukanlah pembayaran dengan membawa slip pembayaran Anda melalui ATM Bank BNI atau
melalui setoran tunai pada bagian teller Bank BNI terdekat di wilayah Anda di seluruh wilayah
Indonesia. Petunjuk tentang pembayaran melalui ATM dapat Anda unduh melalui situs
www.usm.unsri.ac.id (tata cara pembayaran biaya pendaftaran melalui ATM BNI).
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8. Setelah Anda melakukan pembayaran, kunjungi kembali website http://www.usm.unsri.ac.id
(dianjurkan menggunakan browser Mozilla Firefox), kemudian klik menu “PENDAFTARAN
CALON MAHASISWA BARU PASCASARJANA DAN MM”, kemudian akan muncul halaman
”Login Pendaftaran Online Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana dan MM Universitas
Sriwijaya Tahun 2018”. Bacalah petunjuk yang tertera pada halaman tersebut dengan seksama.
9. Ketikkan Nomor Pembayaran/Tagihan dan Nomor Identitas sesuai dengan yang tercantum
pada slip pembayaran Anda. Ketikkan juga kode verifikasi dengan benar sesuai seperti yang
terlihat pada halaman tersebut.
10. Tekan/klik tombol ”Login”.
11. Apabila Nomor Pembayaran. Nomor Identitas dan Kode Verifikasi diisi dengan benar, maka
akan muncul formulir pendaftaran Seleksi Calon Mahasiswa Baru Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 2018.
12. Isilah seluruh komponen/ data-data yang diminta.
13. Setelah mengisi seluruh komponen formulir pendaftaran, kirimlah formulir dengan mengklik
tombol “SIMPAN” di bagian paling bawah.
14. Setelah mengirim data isian formulir pendaftaran, akan muncul halaman download Kartu Tanda
Bukti Pendaftaran. Download-lah file PDF Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dan simpan di
komputer Anda.
15. Bukalah file PDF Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dengan Adobe Reader, dan cetaklah
menggunakan printer dengan resolusi minimal 300 dpi.
16. Bubuhkan tanda tangan Anda pada Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dalam kotak PERNYATAAN
yang tersedia.
17. Jika Anda kehilangan file Kartu Tanda Bukti Pendaftaran, Anda dapat men-download-nya
kembali dengan melakukan login ulang.
PERHATIAN:
PIN Pendaftaran bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain.
Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung
jawab calon peserta.
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18. Melakukan pendaftaran online SULIET, dengan mengunjungi web: http://www.suliet.unsri.ac.id.
19. Bacalah terlebih dahulu panduan pendaftaran online calon peserta ujian SULIET Unsri.
20. Pada bagian kiri layar, klik menu “ Formulir Pendaftaran Calon Peserta Tes SULIET (Reguler
dan Umum).
21. Pilih kategori peserta tes reguler tanpa kursus.
22. Kemudian pilih kategori “Umum”.
23. Isilah data-data yang diminta dengan benar, kemudian klik tombol “Lanjutkan”.
24. Selanjutnya akan muncul halaman “Konfirmasi Formulir Pendaftaran”. Bacalah terlebih dahulu
data-data yang telah diisi. Jika sudah benar maka klik tombol “Setuju”.
25. Selanjutnya akan muncul halaman donwload formulir pendaftaran, kliklah tombol ”Download
Formulir Pendaftaran”
26. Kemudian cetaklah formulir pendaftaran Anda menggunakan Adobe Acrobat Reader.
27. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran tes SULIET Universitas Sriwijaya, dengan
membawa dan menyerahkan printout formulir pendaftaran online calon peserta tes SULIET ke
Bank BNI (seluruh kantor cabang) dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran secara tunai
sesuai dengan nominal jumlah tagihan/pembayaran yang tertulis pada formulir pendaftaran
(KARTU PESERTA SULIET TIDAK PERLU DICETAK, CUKUP DENGAN MENYERAHKAN
FOTO COPY BUKTI PEMBAYARAN SULIET KE ADMIN MM)
28. Mengambil formulir pendaftaran yang ada pada bagian administrasi PS MM FE Unsri.
29. Menyerahkan syarat-syarat pendaftaran ke administrasi PS MM FE Unsri, yaitu sebagai berikut:
1.) foto copy slip pembayaran pendaftaran online sebesar Rp. 700.000,2.) foto copy slip pembayaran pendaftaran SULIET sebesar Rp. 150.000,3.) foto copy ijazah S1 yang dilegalisir asli sebanyak 4 lembar
4.) print screen status terdaftar pada PD DIKTI (bagi calon mahasiswa yang ijazah jenjang
pendidikan sebelumnya (S1) diperoleh sebelum 1 Agustus 2004 wajib meminta surat
keterangan dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing tentang verifikasi ijazah, dan
surat aslinya (tidak dalam bentuk scan) dikumpulkan bersama berkas pendaftaran.
5.) foto copy transkrip nilai yang dilegalisir asli sebanyak 4 lembar
6.) formulir pendaftaran yang disediakan oleh administrasi PS MM FE Unsri beserta form
rekomendasi dari 2 orang (dosen/ atasan langsung, 2 form (terlampir) dan daftar riwayat (1
form terlampir)
7.) pas foto:
a.) 3 x 4 = 4 lembar (berwarna)
b.) 4 x 6 = 2 lembar (hitam putih)
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30. Bagi calon mahasiswa yang mengambil program beasiswa S2 Kemenpora, harus melengkapi
syarat – syarat tambahan, yaitu:

Persyaratan Non Akademik:
1. Pemuda Indonesia berusia 20-28 tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dibuktikan dengan akte
kelahiran
2. Bagi aktivis pemuda, merupakan anggota atau pengurus Organisasi Kepemudaan atau
Lembaga Masyarakat Berbasis Pemuda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi
dari Ketua Umum DPP/DPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Bagi aktivis pemuda, memiliki prestasi di bidang seni, olahraga, sosial budaya, iptek dan
imtaq dan olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat minimal tingkat Kab/Kota
4. Bagi olahragawan berprestasi, memiliki prestasi olahraga dibuktikan dengan
piagam/sertifikat medali emas minimal setingkat Pekan Olahraga Nasional (PON),
dikhususkan pada Universitas Negeri Jakarta
5. Pelatih berprestasi adalah pelatih yang memiliki jejak/track record prestasi olahragawan
binaan peraih medali emas setingkat Pekan Olahraga Nasional (PON) atau memiliki
sertifikat kepelatihan tingkat nasional, dibuktikan dengan piagam/sertifikat/medali emas atlit
binaan minimal setingkat Pekan Olahraga Nasional (PON), dikhususkan pada Universitas
Negeri Jakarta
6. Diutamakan bagi yang belum pernah memperoleh bantuan atau fasilitasi dari Kemenpora
7. Berbada sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Umum Pemerintah
8. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
9. Bebas narkoba, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit Umum Pemerintah
10. Tidak sedang terikat dalam program beasiswa lain, dibuktikan dengan surat pernyataan
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/PNS, dibuktikan dengan surat pernyataan
31. Berkas pendaftaran harus dilengkapi paling lambat tanggal 19 Mei 2018
32. Open House
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 10 Maret 2018
Pukul
: 10.00 WIB s.d selesai

B. Jadwal Tes
1. Tes SULIET
: 23 Mei 2018
2. Tes Potensi Akademik (TPA) : 25 Mei 2018
3. Tes Wawancara
: 26 Mei 2018
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C. Biaya Pendidikan
1. Kelas Reguler Pagi
a.) Pendaftaran
: Rp. 700.000,b.) Pendaftaran SULIET
: Rp. 150.000,c.) SPP
: Rp. 11.250.000,-/semester
d.) Lama studi yang ditempuh : minimal 3 semester dan maksimal 8 semester
2. Kelas Reguler Malam
a.) Pendaftaran
: Rp. 700.000,b.) Pendaftaran SULIET
: Rp. 150.000,c.) SPP
: Rp. 12.500.000,-/semester
d.) Lama studi yang ditempuh : minimal 3 semester dan maksimal 8 semester
3. Kelas Akhir Pekan
a.) Pendaftaran
: Rp. 700.000,b.) Pendaftaran SULIET
: Rp. 150.000,c.) SPP
: Rp. 12.500.000,-/semester
d.) Lama studi yang ditempuh : minimal 4 semester dan maksimal 8 semester
Catatan:
Kelas Reguler Pagi & Akhir Pekan hanya akan dibuka jika :
calon mahasiswa ≥ 10 orang/ kelas
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